
Us escric com a ciutadana de Catalunya, per explicar-vos la situació que es viu al meu país i demanar-vos ajuda en qualitat d’actor internacional 
de primer ordre que sou. 

Des del passat mes de setembre, arran de la celebració d’un referèndum d’autodeterminació que, com a solució polít ca, és avalat pel 80 % 
de la població catalana i en el qual van part cipar 2.286.217 persones, s’ha produït per part de les inst tucions estatals espanyoles una onada 
d’actuacions policials, judicials i governamentals greument vulneradores de drets fonamentals reconeguts en la Convenció Europea dels Drets 
Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la pròpia Const tució Espanyola de 1978.

S’ha vulnerat la llibertat de premsa escorcollant i coartant mitjans de comunicació, s’ha limitat el dret de reunió i manifestació prohibint
actes d’organitzacions polít ques, s’ha atacat la llibertat d’expressió i d’opinió interrogant els càrrecs públics per la seva ideologia, s’han tancat
centenars de pàgines web.

S’ha dissolt un parlament autonòmic i s’ha dest tuit el govern de la Comunitat amb intervenció externa de totes les seves inst tucions i per
tant amb greu afectació al dret fonamental de part cipació polít ca i als principis essencials d’un sistema democràt c. Aquesta darrera mesura 
ha estat aplicada pel Senat, cambra legislat va espanyola, en un acord dels part ts PP-C’s-PSOE i en aplicació de l’art cle 155 CE, incomplint
de manera f agrant la pròpia Const tució.

A més, el passat 1 d’Octubre es va ut litzar per part de cossos de seguretat dependents de l’execut u espanyol violència f sica contra la ciuta-
dania cast gant-la pel fet d’haver part cipat en la votació del referèndum, en 33 municipis, assolint la xifra de 1066 persones lesionades, de les 
quals com a mínim 400 han interposat denúncia en el sistema judicial penal. Fins avui, la f scalia espanyola, depenent del govern central, s’ha 
oposat a la invest gació d’aquests fets. 

En l’àmbit penal, s’han recuperat f gures delict ves del passat. Aquest fet ha comportat l’obertura de mult tud de procediments judicials, amb 
més de 150 persones invest gades a banda dels 712 alcaldes ja citats per la f scalia abans de l’1-O, la majoria d’ells càrrecs electes, per la seva 
defensa del dret a l’autodeterminació. La independència i imparcialitat judicial avui a l’Estat espanyol es troba seriosament compromesa davant 
l’evident absència de separació de poders.

El normal funcionament de l’Estat de Dret està en risc a part r del moment en que s’ha traslladat a la jurisdicció penal allò que mai hauria 
d’haver sort t de la jurisdicció const tucional. S’imputa als principals càrrecs públics del sistema inst tucional català un delicte de rebel·lió i de 
sedició per la qual cal una violència –per un- i una acció tumultuària –per l’altre- que és conegut per part de tots els actors involucrats que
mai no s’han produït.

Les presons prevent ves dels sis membres del govern, de l’expresidenta del Parlament i els dos representants de la societat civil que estan
a la presó també han estat reiteradament denunciades com a desproporcionades per múlt ples actors de la comunitat jurídica, del món polít c 
i de la societat civil (Amnist a Internacional, entre ells). Destaca el manifest en el qual més de cent trenta penalistes espanyols denuncien de 
manera contundent que la imputació dels delictes de rebel·lió i de sedició contra els membres del govern i el Parlament només es pot defensar 
conculcant greument el principi de legalitat penal. 

Així mateix les ordres de detenció europees del president Puigdemont i dels consellers Ponsat , Comín, Puig i Serret i de Marta Rovira, es 
basen en imputacions delict ves falses i arbitràries, i per aquesta raó esperem que els jutges dels països europeus on es troben en rebutgin 
l’extradició.

Per tot això el sistema de drets i llibertats establert pels convenis de drets humans internacionals i europeus incorporats en el text de la
Const tució espanyola de 1978 es troben manifestament en risc, per l’actuació dels poders públics de l’Estat i també perquè les persones 
afectades no disposen d’una garant a inst tucional suf cient dels drets i llibertats proclamats davant el posicionament majoritari de la cúpula 
judicial espanyola. ¿No està en risc l’estat de dret? 

La Comunitat Europea va néixer amb el noble object u que el verí de l’autoritarisme i el feixisme no tornés mai més a apoderar-se dels estats 
que la conformaren. Avui la missió i l’ànima fundacionals de la UE estan en risc des del moment en que permet la deriva autoritària d’un dels 
seus estats membres, sense cap mena de reacció per impedir-ho.

Amb aquesta carta, per tant, us traslladem un crit d’auxili que tots aquells que estem compromesos amb els valors democràt cs i de defensa 
dels drets humans no podem obviar ni mirar cap a un altre costat amb el que està passant a Catalunya.

Reiterant, doncs, la pet ció d’ajuda.
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